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Чотири неправильних погляди християн на політику
Необхідність 
державної релігії

Перший неправильний 

погляд (у моєму розумін-

ні) – це ідея того, що влада 

повинна змусити всіх гро-

мадян слідувати одній кон-

кретній релігії.

Прикро, що «примусову 

релігію» схвалювало багато 

християн у попередніх сто-

літтях. Цей погляд відіграв 

важливу роль у Тридцяти-

річній війні (1618-1648), яка розпочала конфлікт між протестантами і римо-ка-

толиками щодо влади над різними територіями, особливо в Німеччині. У XVI та 

XVII ст. у Європі було багато інших «релігійних війн», особливо між католиками і 

протестантами. 

З часом все більше і більше християн усвідомили, що «примусова релігія» не 

відповідає вченню Ісуса та не відповідає природі самої віри. Сьогодні я не знаю 

жодної великої  християнської групи, яка б ще досі дотримувалася погляду, що 

влада повинна змусити людей навернутися у християнську віру.

Християнський погляд на дану проблему показує, що підпорядкування усіх 
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Непросте питання
Кажуть, що потрібно встиг-

нути посадити дерево, виро-

стити сина та побудувати дім. 

Тоді можна сказати, що життя 

прожите не даремно. Чудо-

во, коли ти залишаєш слід на 

землі. Наступне покоління 

згадує про тебе, бо їсть яблука 

з дерева, яке ти посадив, а в 

твоєму синові упізнають твої 

риси. Дім, який ти побудував, 

знадобиться нащадкам. Але, 

погодьтеся, що чогось тут не 

вистачає.

Як на мене, то прості пи-

тання мають далеко не про-

сті відповіді. Так в чому ж 

сутність життя? Запитайте у 

ваших друзів, знайомих. Біль-

шість висуне різні гіпотези, а 

переважна частина буде гово-

рити з сумнівом, по-філософ-

ськи.

Чому так? А тому, що це 

не таке вже й просте питання, 

як здається на перший погляд. 

Адже визначення змісту жит-

тя залежить в першу чергу не 

від суб’єктивного розуміння 

людини, а від її призначення, 

даного ВИЩИМ РОЗУМОМ. 

Звісно, хтось і відмахнеться 

від цього твердження. Але не 

поспішайте, бо відповідь ми ще 

не знайшли.

Хто з вас планував своє 

народження у цей світ? Хто 

радився з вами про ваш прихід 

на Землю, питав, чи хочете ви 

бути тут? Напевне, відбулося 

це без вашої участі. Прийняття 

таких рішень не залежало від 

нас.

Йдемо далі. Чи усвідомлює-

те ви, що з часом берете на себе 

відповідальність вирішувати за 

інших? І народження дитини у 

вашій сім’ї є результатом саме 

такого рішення. Але до чого все 

це? Подумайте: чому народжу-

ються діти? Чому одружують-

ся закохані? Чому турбуються 

батьки? Чому помирають 

люди? Чому більшість шукає 

і розчаровується? Чому люди 

прагнуть і рідко досягають? 

Чому я старію? У чому ж, 

врешті-решт, полягає зміст 

життя? Невже в тому, щоби 

промучитися і, покидаючи 

цей світ, прошептати: «Може, 

хоч онукам буде краще»?

Єдиний дороговказ
Не думаю, що правильну 

відповідь знайдемо у такій при-

мітивній філософії. Буденність 

має спонукати шукати її глиб-

ше видимого. Як християнам, 

нам варто звернутися до Слова 

Божого. Бо тільки тут знайдемо 

дороговказ для правильного 

руху. Саме Біблія містить від-

повіді на такі питання.

Отже, перш за все визнай-

мо, що кожна людина поклика-

на вирішити кілька першочер-

гових завдань. І найважливіше 

з них: покаятися перед Богом. 

«Та я ж нічого не вкрав», – 

скажете ви. «Не вбивав», – під-

хоплять інші. Можливо, це і 

так. Але зміст життя полягає 

не в тому, щоб перерахувати 

Богу свої вчинки. Нам потрібно 

визнати, що за своєю приро-

дою ми грішні, і нам украй не-

обхідне Боже прощення.

«Усі згрішили і позбавлені 

слави Божої», – констатує Свя-

те Писання. Отже, основна про-

блема нашого життя – це гріх, 

який панує у серці. Ми всі – 

грішники. Друже, можливо це 

тебе образило? Не ображай-

ся, бо навіть якщо в тебе три 

червоних дипломи і захищена 

дисертація, ти все ж грішник, 

тільки більше освічений.    

Чому про це потрібно го-

ворити у вік технологій та 

прогресу? Бо це точка відліку 

для змісту життя. Жодна лю-

дина не проживе  правильно, 

якщо не пережила момент 

покаяння – момент радикаль-

ного повороту до Бога.

«Який викуп дасть людина 

за душу свою?» – задає питан-

ня Бог. Які потрібно мільйони, 

щоб очистити грішника? Хто 

відпустить твої «вольнії і не 

вольнії», якщо ти не покаєшся? 

Тому спіши сповідати Богу свої 

беззаконня. І не намагайся по-

тішати себе тим, що ти не гір-

ший за сусіда. Це не допоможе.

Даний Богом шанс
Життя – це даний Богом 

шанс для того, щоб покаятися. 

Бо на нас чекає вічність і жит-

тя не закінчиться звуками по-

хоронного маршу та сльозами 

рідних. Смерть – тільки пере-

хід від земного до потойбічного. 

Відомо те, що воно різне: пе-

кло, або рай.

Тому, друже, обирай. Бага-

тий чи бідний, розумний, чи не 

дуже, зрозумій – ти маєш шанс 

зробити правильний крок у 

вічність. Щире покаяння перед 

Богом стане тим важливим по-

воротом до Бога. Використовуй 

Богом дані дні, доки ноги носять. 

Це і є перше завдання кожного.

Якщо не вирішив питання 

номер один – щиро не визнав 

свої гріхи, – то нічого не встиг. 

Не говори: «Що усім, те й 

мені», або: «Я ще встигну, на 

пенсію потрібно заробити». 

Пам’ятаю, як один чоловік 

тільки на пенсію й працював, 

для цього жив. Але, бідолаха, 

так і не дочекався, помер за 

день до першої омріяної пенсії. 

Сьогодні чоловіки в Україні 

живуть в середньому 62 роки. 

Так що шанси у нас не такі й 

великі.
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Топ-10 біблійних археологічних відкриттів 2016 року
Археологічні відкрит-

тя допомагають краще 

зрозуміти Біблію, її світ, 

а також підтверджують 

біблійні деталі про події і 

людей тих часів.

Нижче наводимо 

топ-10 археологічних від-

криттів, зроблених в 2016 

році, які відносяться до 

Біблії, або були зроблені 

на землях, що згадуються 

в Біблії.

10. Найдавніший папірус, що містить згадку про Єрусалим

В одній з печер Іудейської пустелі «чорними археологами» був знайдений па-

пірус, що містить найдавнішу згадку про Єрусалим, яка зустрічається не в тексті 

Танаху. Пізніше знахідка була конфіскована археологами.

Відповідно до даних радіовуглецевого методу та палеографічного аналізу, 

документ датований кінцем VII століття до нашої ери – кінцем епохи Першого 

храму.

Він містить такий напис: «Від служниці царя з Нахарати глечики з вином, 
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царю в Єрусалим». Особливість тексту 

ще й в тому, що він написаний від імені 

жінки, яка займала в палацовій адміні-

страції досить високу посаду.

9. Стародавній скляний завод часів 
Римської імперії

Археолог з Управління старовини 

Ізраїлю Абдель Аль-Салам виявив 

осколки обпаленого скла на південному 

сході від Ягур. В результаті розкопок 

були знайдені залишки стародавнього 

скляного заводу.

«Ми виявили фрагменти підлоги, 

шматки спечених зі склом цегли зі стін 

і стелі, печі та осколки чистого сирого 

скла, – сказав Саїд. – Ми були дуже 

вражені, коли дізналися, яке велике 

значення має ця знахідка».

8. Затонуле давньоримське торго-
ве судно з цінним вантажем на дні 
гавані в Кесарії

Два дайвери досліджували підводні 

руїни стародавнього портового міста 

Кесарії Марітіма в Національному пар-

ку Кесарії, Ізраїль, і натрапили на ста-

туї, монети і предмети інтер’єру. 

Вони повідомили про знахідку в 

Ізраїльське управління старожитно-

стей. в цьому місці потрапило в аварію 

давньоримське торгове судно, а вік ар-

тефактів становить близько 1600 років.

В Ізраїлі це найбільша знахідка та-

кого роду за останні 30 років. Вчені осо-

бливо відзначили різноманіття знай-

дених предметів і матеріалів – бронза, 

скло, монети загальною вагою близько 

20 кг, залізні якорі, дерев’яні частини 

того корабля, який перевозив цінний 

вантаж, і навіть цвяхи, що скріплювали 

корабельну обшивку. Особи імперато-

рів на монетах допомогли встановити 

час корабельної аварії, яка сталася в 

дуже цікавий історичний момент.

7. Палац часів царя Соломона в 
місті Гезер

Вчені з’ясували, що розкопана мо-

нументальна будівля зведена в X ст. до 

Р.Х., в епоху Соломона, відомого своєю 

будівничою діяльністю, в першу чергу 

в Єрусалимі і Мегіддо. Американські 

 археологи змогли також виявити шар, 

що містить філістимлянську кераміку.

Фараон передав Гезер Соломону 

як придане за своєю дочкою, і Соломон 

розбудував місто. Зроблені експеди-

цією знахідки відповідають біблійно-

му тексту. Визначено, що місто було 

зруйноване між 1200 і 1000 роками до 

Р.Х. На руїнах збудували нове місто з 

фортифікаціями, знаменитими ворота-

ми і палацом. Відновлення відбувалося 

вже в другій половині X ст., в епоху 

Соломона. Якість будівництва свід-

чить, що тільки правитель, який має в 

своєму розпорядженні значні ресурси 

і не відчуває нестачі в робочій силі, міг 

організувати будівництво подібного 

комплексу.

6. Стародавні римські таблички
В ході розкопок у Лондоні було ви-

явлено понад 400 дерев’яних римських 

табличок з найдавнішим рукописним 

фрагментом зі всіх, коли-небудь знай-

дених у Великобританії.

Музей археології в Лондоні датує 

їх 57 роком н.е. Вони розповідають про 

перші роки життя столиці «словами 

людей, який тут жили, працювали, 

торгували і управляли новим містом». 

Директор музею Софі Джексон каже, 

що знахідки перевершили всі очікуван-

ня і дозволять археологам наблизитися 

до розуміння римсько-британської 

культури.

5. Плитка мозаїки Другого храму в 
Єрусалимі

Археологи з єрусалимського Про-

екту з дослідження Храмової гори 

(Temple Mount Sifting Project) віднови-

ли унікальний архітектурний елемент 

Другого Храму. А саме, декоративні 

плити, які прикрашали портик на 

вершині Храмової гори. Споруда ви-

користовувалася в час правління царя 

Ірода, який керував країною з 37 по 4 р. 

до н.е.

4. Наймасштабніше поховання 
філістимлян

Американські та ізраїльські архео-

логи виявили поруч з містом Ашкелон 

на півдні Ізраїлю кладовище філістим-

лян. Під час розкопок були знайдені 

численні людські останки і артефакти, 

які археологи датували періодом XI-

VIII століття до нашої ери. Настільки 

масштабне поховання філістимлян 

було знайдено вперше. Розкопки на цій 

території тривають протягом 30 років. 

Поховання було виявлено ще в 2013 

році, але знахідка трималася в таєм-

ниці три роки, бо ультраортодоксальні 

євреї часто протестують проти архео-

логічних розкопок.

3. Фабрика кам’яного посуду часів 
Ісуса Христа

Група вчених на чолі з представ-

ником Аріельського університету Йо-

натаном Адлером знайшла в печері 

поблизу Назарета давню майстерню, в 

якій виробляли кам’яний посуд.

Багато експертів вважають, що 

Кана Галилейська перебувала на тери-

торії сучасного Кафр-Кана, де на місці 

першого описаного в Євангелії дива 

була зведена церква Вінчання. До того 

ж, знайдена в печері майстерня роз-

ташовується в цьому ж географічному 

районі.

2. Святилище епохи Першого 
храму у воротах Тель-Лахіш

Археологи Управління старовини 

розкопали ворота, які вели на Тель-Ла-

хиш, друге за значенням місто-форте-

цю в Юдеї після Єрусалима. Датуються 

VIII століттям до нової ери.

У комплексі міських воріт виявлена   

і кімната, яку керівник розкопок Саар 

Ганор вважає святилищем. У ретельно 

оштукатурене білим матеріалом вели-

ке приміщення ведуть окремі сходи, і в 

ньому знаходяться стіл для дарів і два 

жертовники зі слідами рогів на чоти-

рьох кутах. Роги жертовника навмисно 

спиляні, що, як вважають історики, 

відповідає опису реформи культу, ви-

робленої царем Єзекія, це 18-й розділ 

2-ї Книги Царств.

1. Відкриття гробниці Христа
Вночі 26 жовтня команда вчених 

Афінського політехнічного університе-

ту та National Geographic Society під-

няла мармурову плиту, що закривала 

гробницю з 1555 року і провела шістде-

сят годин вивчення її вмісту. Знімаючи 

шар за шаром «кам’яний матеріал» – 

вчені вважають, що це пилюка, яка за-

лишилася у гробниці після поновлення 

її 500 років тому, – консерваційна ко-

манда виявила другу мармурову плиту 

з викарбуваним на ній хрестом, яку 

можна датувати XII століттям.

28 жовтня, перед самим закінчен-

ням терміну робіт, археологи побачили 

неушкоджене похоронне ложе з вапня-

ку. До Великодня 2017 року (16 квітня) 

планують зробити у захисній плиті 

вікно, яке відкриє гробницю для огляду 

віруючим.

ieshua.org 

Філіп Меланхтон – німецький гу-

маніст, реформатор і перший теолог 

лютеранства. На двадцять першому 

році життя Меланхтон став професо-

ром грецької мови у Вітенгберському 

університеті, де за кілька місяців до 

цього Лютер оприлюднив свої тези. 

Він був другом і колегою, вчителем і 

сусідом Лютера у Вітенгберзі. Відмінно 

володів древніми мовами. Знання були 

справою його життя. 

Філіп народився 16 лютого 1497 

року в місті Бреттен (сьогодні земля 

Баден-Вюртенберг). Його батько був 

зброярем і ковалем. Мати походила 

з багатої купецької родини Ройтер. З 

дванадцяти років Меланхтон відвідує 

університет Гейдельберга, а у сімнад-

цять здає іспит на ступінь магістра 

філософського факультету Тюбінгена і 

починає свою викладацьку діяльність. 

Кюрфюрст Саксонії Фрідріх Мудрий 

запрошує його викладати в університе-

ті Вітенгберга, заснованому в 1502 році.

Меланхтон завжди, аж до кінця 

свого життя, вивчав Євангеліє і бого-

слов’я, і став дуже цінним помічником 

Лютера у перекладі Біблії.

Він займався питаннями етики, по-

літики, видав працю з фізики і антро-

пології. Читав лекції з всесвітньої істо-

рії, і безперестанку тлумачив біблійні 

тексти. Вже при житті його називали 

вчителем Німеччини. 

Після смерті Лютера Меланхтон 

продовжив справу Реформації. Він 

переклав текст Аугсбургського віро-

сповідання на грецьку мову і відіслав 

патріарху православної церкви у Кон-

стантинополь. Це стало початком діало-

гу між православними і лютеранами.

У 1560 році Меланхтон помер. На 

його могилі у Вітенгберзі написано ла-

тинською мовою: «Тут спочиває тіло 

шанованого Філіпа Меланхтона, який 

помер у цьому місті у 1560 році, 19 квіт-

ня, проживши 63 роки, 2 місяці і 2 дні». 

Його девізом були слова: «Якщо Бог за 

нас, то хто проти нас?» (Рим. 8:31).

Зигфрид Т. Каспарик 
Джерело: r500.ua

Філіп Меланхтон – вчитель Німеччини

Топ-10 біблійних археологічних відкриттів 2016 року

 Мало мати «Бога в душі» – 
потрібно одержати спасіння

За загальним уявленням багатьох 

українців, – бути віруючим – це знати, 

що Бог є і навіть думати, що «Бог у мене 

в душі».

Правда, незрозуміло, звідки таке 

чітке впевнення, що сам Бог, Творець 

Неба і Землі, всього видимого і невиди-

мого, чомусь має бути у конкретно взятій 

душі…

Хоча, не можна відкидати, що Бог, 

Святий Дух, може перебувати в душі 

людини, але це не відбувається автома-

тично, як само-собою розуміється.

Треба чітко усвідомити, що про-

сто так в душі кожної людини – Бог не 

живе! І стверджування, що «Бог у мене в 

душі», може бути великим самообманом.

Є точні признаки, які свідчать, що Бог 

не є у душі людини, коли вона свідомо та 

регулярно чинить гріх! Чи матюкаєтеся, 

чи обманюєте, чи блудом займаєтеся, 

різними видами сексуальної розпусти, 

включно із гомосексуалізмом і лесбіян-

ством, чи курите, чи постійно зловжива-

єте алкоголем, чи даєте і берете хабарі, 

чи крадете – список можна продовжу-

вати… А також, про це свідчить те, що 

відсутня стабільна практика молитви, 

читання Біблії і відвідування Церкви.

Слово Боже чітко дає відповідь, як же 

саме Господь може поселитися у душі 

людини: 

«Щоб Христос через віру замешкав у 
ваших серцях, щоб ви, закорінені й ос-
новані в любові, змогли зрозуміти зо всі-
ма святими, що то ширина й довжина, 
і глибина й вишина, і пізнати Христову 
любов, яка перевищує знання, щоб були 
ви наповнені всякою повнотою Божою» 
(Еф. 3:17-19).

Саме через віру, яка має вираження 

і в ділах, і в способі та стилі життя, Го-

сподь замешкує у серці, душі людини.

А початковим відліком подібної 

віри – є покаяння за свої гріхи та відвер-

нення від негідного, гріховного життя:

«Покайтеся, і нехай же охрестить-
ся кожен із вас у Ім’я Ісуса Христа на 
відпущення ваших гріхів, і дара Духа 
Святого ви приймете» (Дiї 2:38).

Шлях покаяння відкриває двері до 

пізнання Ісуса Христа та отримання 

дару Святого Духа, який тоді замешкує 

у нас. І, проводячи чисте та безгрішне 

життя, ми маємо надію на спасіння на-

ших душ.

Тому, не варто себе обманювати, ду-

маючи, що «Бог у мене в душі і я знаю, 

що Бог є, тому, що я віруючий». Такі 

думки точно не відповідають Святому 

Писанню і точно не приводять до спасін-

ня душ наших.

Будьмо мудрими та не керуймося 

абсурдними уявленнями та думками!

Сергій Гула

16 Так бо Бог полюбив світ, що дав 
Сина Свого Однородженого, щоб ко-
жен, хто вірує в Нього, не згинув, але 
мав життя вічне.
17 Бо Бог не послав Свого Сина на 
світ, щоб Він світ засудив, але щоб 
через Нього світ спасся.
18 Хто вірує в Нього, не буде засудже-
ний; хто ж не вірує, той вже засу-
джений, що не повірив в Ім’я Одно-
родженого Сина Божого.
19 Суд же такий, що світло на світ 
прибуло, люди ж темряву більш 
полюбили, як світло, лихі бо були їхні 
вчинки!
20 Бо кожен, хто робить лихе, не-
навидить світло, і не приходить до 
світла, щоб не зганено вчинків його.
21 А хто робить за правдою, той до 
світла йде, щоб діла його виявились, 
бо зроблені в Бозі вони.

Івана 3:16-22
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Кабмін надалі просуває 
інтереси ЛГБТ у закони України

Кабінет Міністрів 

подав на розгляд Пар-

ламенту законопроект, 

який запроваджує по-

няття «сексуальна орі-

єнтація» та «гендерна 

ідентичність» не лише до 

трудового кодексу, а й до інших законів України.

Раніше у зверненнях до Уряду та Верховної Ради 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 

застерігала, що на фоні існуючого антидискриміна-

ційного законодавства наполегливе доповнення тру-

дового кодексу поняттями «сексуальна орієнтація» 

та «гендерна ідентичність» може сприйматися як 

один із перших кроків до легалізації в Україні так 

званих одностатевих шлюбів, що є неприпустимим 

і згубним для суспільства, як і гендерна ідеологія 

загалом.

Інститут релігійної свободи, Київ 

ССХ-Україна випустила український переклад 
«Студентської Євангелії»

«Співдружність сту-

дентів-християн Укра-

їна» (ССХ-Україна) ви-

пустила україномовний 

переклад «студентської» 

Євангелії від Луки «Від-

крий. Вияви сам». Зазна-

чений друкований проект 

запозичений в ССХ Великої Британії, але повністю  

адаптований до української культури.

153-сторінкове українське видання надруковане у 

вигляді блокноту, що містить новозаповітний текст 

в перекладі о. Рафаїла Турконяка 1997 року. При 

цьому кожна сторінка євангельського оповідання 

межує із  чистими аркушами для особистих нотаток 

при читанні.

 Аудиторія «Відкрий. Вияви сам» – студенти та 

активна молодь, яка перебуває у пошуках відпові-

дей на релігійні питання. 

Наклад книжкової новинки –  4 000 екземплярів. 

Релігійно-інформаційна служба України

За нового президента США будуть молитися 
шість священнослужителів

На «молитовному сні-

данку» 21 січня з нагоди 

інавгурації президента 

Дональда Трампа звер-

шать молитви шість свя-

щеннослужителів. Всі 

святкові заходи будуть 

тривати з 19 по 21 січня.

На церемонії інавгурації виступлять Кардинал 

Тімоті Долан, євангеліст Франклін Грем, рабин Мар-

він Хієр, єпископ Уейн Т. Джексон, преподобний 

Самюел Родрігес і пастор Пола Уайт. 

Трамп відрізняється від своїх попередників тим, 

що вибрав відразу шість священнослужителів, тоді 

як ті вибирали лише не більше 1-2 кандидатів.

В американській історії День Інавгурації є одним 

з із найважливіших, священних днів. 

www.invictory.com

Протягом 2017 року українці будуть 
цілодобово молитися за свою країну

З початку 2017 року 

в рамках святкування 

500-ліття Реформації в 

Україні стартує Наці-

ональний річний моли-

товний марафон 24/7. 

Протестанти цілодобово 

будуть просити Бога про 

благословення і зцілення свого народу, про захист і 

мир, про духовне пробудження нації.

Весь рік поділено на тижневі черги. Кожна об-

ласть буде двічі брати участь у марафоні. 

«Б ез молитви не можемо діяти, без молитви у нас 

немає сили, тому запрошую кожну церкву, кожну 

область приєднатися до молитовного марафону. Бу-

демо передавати вогонь молитви, віри і любові від 

області до області, від села до мітса, щоб у молитов-

ній єдності нам змінити Україну Реформація через 

молитву», – сказав народний депутат України Пав-

ло Унгурян.

www.r500.ua

Початок на стор. 1
Повертаючись до 

Бога, ми розуміємо, що 

життя дане для того, щоб 

вирішити питання осо-

бистої участі у вічності, 

а потім сказати про це 

іншим. Біблія стверджує: 

«бо так полюбив Бог 
світ, що віддав Сина Сво-
го Однородженого, щоб 
кожен, хто вірує в Нього, 
не загинув, але жив жит-
тям вічним» (Ів. 3:16).

Для такого навернен-

ня не потрібно грошей. 

Воно можливе тільки че-

рез віру в Ісуса Христа. 

Можливість для покаян-

ня в тебе, безперечно, є. 

Цей важливий крок ти 

можеш зробити де зав-

годно. У твоїй кімнаті, на 

нарах у в’язниці, чи за 

робочим столом офісу. На 

лікарняному ліжку, чи 

на розпеченому піску під 

час відпустки. 

Голос Божий
Тому сьогодні закли-

каю вас, дорогі друзі: 

прислухайтеся до свого 

сумління. Голос Божий 

кличе вас до себе. «Шу-
кайте Господа, поки 
можна Його знайти, 
закликайте Його, коли 
Він близько». Не чекайте 

кращих часів, бо «сьо-

годні день спасіння». Не 

соромтеся ваших рідних 

та друзів. Знайдіть час 

для молитви. Прийміть 

рішення відвідувати 

церкву, де проповідують 

Слово Боже. Віддайте 

Богу частину вашого 

часу. Плануйте життя 

так, щоб у ньому знайш-

лося місце для вічного. 

Бо, на жаль, багато хто 

промахнувся – не встиг 

вирішити найважливі-

шого.

В одному з величних 

храмів Берліна стоять дві 

величаві домовини. Тут 

похована імператриця 

Софія та її чоловік, імпе-

ратор Німеччини – Карл.

Золота окраса – витон-

чена робота ювелірних 

майстрів, захоплює 

відвідувачів. На кришці 

кожної домовини – баре-

льєф покійних.

Мою увагу привер-

нула домовина Софії. 

Спочила небога у віці 

37 років наприкінці XVI 

століття. Розглядаючи 

цей холодний витвір мис-

тецтва, внизу я помітив 

невеличку статуетку. Під 

довгим плащем, зігнув-

шись, причаїлася смерть. 

Вона щось писала. При-

дивившись, я помітив, що 

своєю кістлявою рукою 

вона старанно додавала 

нове ім’я у списки помер-

лих: імператриця Софія, 

37 років.

Таким був короткий 

штрих про життя тої, хто 

насправді вже втратив 

усі титули. І я подумав: 

чого варта людина, якщо 

вона не потурбувалася 

про вічність? Хто поза-

здрить тобі, якщо твоє 

життя згасло, а питання 

вічного життя залиши-

лося невирішеним? Це 

примушує нас, живих, 

думати.

Тож вирішуй головне 

питання життя якомога 

швидше. Бо і твоє ім’я 

колись стане відоме 

гості з косою. Для того, 

щоб цей день не став су-

цільним страхом перед 

майбутнім – вирішуй 

сьогодні. Тоді і в остан-

ню хвилину життя ти 

відчуєш, що навіть сама 

смерть є тільки служан-

кою живого Бога.

Валерій Антонюк

У приймальні лікаря – натовп. 

Кожна тут – майбутня мама. Неля 

набрала повні легені повітря. Вона 

завжди так робила, коли серце 

шалено калатало в грудях. Сьомий 

візит. За останні три тижні. За-

гроза занадто велика. Нутрощами 

відчувала – щось не так...

– Лознякова! – Почула вона, 

як крізь туман. Підвелася повіль-

но. Коліна тремтіли.

У кабінеті її чекала цілком 

привітна жінка-лікар. За ці корот-

кі три тижні Неля перейнялася 

до неї довірою. Інші лікарі були 

настільки грубі й байдужі, що на 

повторний візит до них вона по-

годитися не могла. Та й не було 

потреби. Не хотілося кому попало 

довірити життя довгоочікуваного 

майбутнього первістка.

– Потрібна операція, – тихо 

промовила Ольга Олексіївна.

Вона витримала довгу паузу, 

але, не помітивши ніякої реакції 

на обличчі пацієнтки, вирішила, 

що та її не почула.

– Нелечко, ваш малюк... – 

уперше за довгий час вона не 

могла знайти слів. – Вагітність 

завмерла.

За всі свої двадцять років 

практики вона не могла зрозуміти, 

чому в сім’ях, де дітей могла ото-

чувати справжня любов, їх просто 

не буде.

– Ускладнення такі, що після 

операції буде потрібне довге лі-

кування. А вам із чоловіком дове-

деться думати про усиновлення, 

якщо ви все ж хочете мати дітей. 

Своїх у вас, на жаль, уже не буде.

Неля сиділа мовчки. Грудка 

застрягла в горлі. Треба було щось 

сказати. Всі її мрії про щасливу 

родину – все рухнуло. Розбилося 

вщент на мільйони осколків і було 

розкидане по всій землі. Але про 

це потрібно буде думати потім. 

Зараз операція.

– Коли? – ледь спромоглася 

вона поворухнути губами.

– Зараз десята ранку. Теле-

фонуйте чоловікові, нехай збирає 

речі. На стіл – за пару годин. Ксе-

ніє, – звернулася вона до медсе-

стри, – оформи Нелю в моє відді-

лення. Давай так, щоб до першої 

все було готове. Чоловік приїде? 

– знову звернулася вона до паці-

єнтки.

– Так, звичайно...

Усе, що відбувається, здава-

лося сном. Кошмарним, але сном. 

Довгий коридор. Веселі майбутні 

матусі. «Мамочки» – це слово та-

їло в собі якусь особливу силу, з 

дитинства полонило й заворожу-

вало. «Як я мамі скажу? Мамо, 

онуків не буде... А Коля? Колю, я 

не в змозі народити тобі сина... Такі 

милі двійнята вчора в парку гуля-

ли. Як він дивився на них...» Думки 

кружляли вихором у її голові. У 

скронях напружено стукало.

Дивним було одне: серце пере-

стало вилітати з грудей. Десь усе-

редині вона все ж відчувала спокій 

і умиротворення.

Неля озирнулася. Восьма па-

лата. Найзручніша в усьому відді-

ленні. Зазвичай доводилося «від-

дячувати» за місце в палаті. А вона 

тут просто так. Ліжко біля вікна. 

«Зможу Колю вечорами визирати, 

– з сумом подумала Неля. – Цілий 

тиждень проведу тут».

Зайшла Ксенія. Зробила укол. 

Уже через пару хвилин сон став 

рішуче закривати Нелині очі.

– Усе буде добре, – почула 

вона теплий, оксамитовий, рідний 

голос. Коля вже сидів біля ліжка й 

міцно стискав її руку.

Операція тривала недовго. Без 

особливих ускладнень. Але Миколі 

вона здавалася вічністю. Весь цей 

час він перебирав у пам’яті слова, 

вимовлені ними один одному під 

час весільної обітниці: «В горі і в 

радості... В бідності і в багатстві...»

З дня тієї операції минуло три 

довгих роки. Три роки молитов і 

Божих чудес! Ольга Олексіївна 

не тільки наглядала за другою ва-

гітністю, але й приймала пологи й 

особисто проводжала з пологового 

будинку сяючих батьків із двома 

«пакуночками» щастя в руках. Їй, 

лікарю, не вірилося в це диво. Але 

вона сама була йому свідком. Двій-

нята наполегливо перекрикували 

одне одного, кожне намагалося по-

казати, як сильно саме йому зараз 

потрібен дбайливий мамин дотик і 

увага. Хлопчики були схожі, як дві 

краплі води.

Бог вирішив, що в цій сім’ї, де 

дітей буде оточувати справжня 

любов, вони обов’язково повинні 

бути! 

Ганна Вовчук

Обов’язково повинні бути…

Найважливіше питання твого життя
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Початок на стор. 1
одній релігії є неправильним та протиречить 

вченню Біблії.

«А Він каже до них: Чий це образ і 
напис? Ті відказують: Кесарів. Тоді каже 
Він їм: Тож віддайте кесареве кесареві, а 
Богові Боже». (Мт. 22:20,21)

Це чудове твердження, тому що Ісус 

показав, що існують дві різні сфери впливу: 

одна – для влади, а інша – для релігійного 

життя Божих людей. Деякі речі, такі як 

податки, належать до державної влади 

(«кесареве кесареві»), і мається на увазі, що 

церква не повинна контролювати це. З дру-

гого боку, державна влада не повинна втру-

чатися в релігійне життя людей.

Ісус не написав конкретний перелік 

того, що входить до компетенції цих двох 

сфер, проте просте їх розрізнення мало ко-

лосальне значення для історії всього світу.

Ще один випадок у житті Ісуса дово-

дить, що ідея «примусової релігії» була чу-

жою для Нього, бо він докорив Своїх учнів, 

коли ті бажали миттєвого покарання для 

людей, які відкинули Його:

«І Він посланців вислав перед 
Собою. І пішли вони, та й прибули до 
села самарянського, щоб ночівлю Йому 
приготовити. А ті не прийняли Його, 
бо йшов Він у напрямі Єрусалиму. Як 
побачили ж те учні Яків й Іван, то 
сказали: Господи, хочеш, то ми скажемо, 
щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як і 
Ілля був зробив» (Лк. 9:52-54).

Учні, очевидно, думали, що вони знайш-

ли чудовий спосіб у наступному селищі 

переконати людей прийти і послухати Ісуса. 

Якщо вогонь зійде з неба і зітре з лиця землі 

самаритянське село, яке відкинуло Ісуса, 

тоді весь світ збіжиться до Ісуса, і в наступ-

ному місті буде стовідсоткова явка жителів. 

Який переконливий спосіб повірити!

Проте Ісус не прийняв цю ідею. Наступ-

ний вірш говорить: «А Він обернувся до них, 
їм докорив» (Лк. 9:55). Ісус відмовився від 

будь-яких спроб примусити людей вірити в 

Нього чи слідувати за Ним.

Іншого разу, одразу після того, як Ісуса 

схопили римські солдати, в кінці Його жит-

тя, Він сказав римському управителю Пон-

тію Пілату: «Моє Царство не із світу цього. 
Якби із цього світу було Моє Царство, 

то служба Моя воювала б, щоб не виданий 
був Я юдеям. Та тепер Моє Царство не 
звідси…» (Ів. 18:36).

Ісус не хотів, щоб Його учні билися 

мечами чи були у війську, тому що Він не 

намагався встановити земне царство, як 

Римська Імперія чи інші держави у світовій 

історії. Земні царства встановлені армією та 

військовою силою, але царство Ісуса повин-

но було встановитися силою Євангелія, яке 

змінює серця людей, веде їх до довіри та 

послуху Богові.

Християнський погляд на дану пробле-

му показує, що підпорядкування усіх одній 

релігії є невірним та суперечить вченню 

Біблії. Влада не повинна підтримувати ідею 

державної релігії, але має гарантувати 

свободу для всіх вірувань. 

Влада повинна 
відмежуватися від релігії

Прямо протилежною точкою зору, від-

мінною від «примусової релігії», є ідея про 

те, що ми повинні викинути релігію з пу-

блічної сфери та політики. Згідно цієї точки 

зору, релігійні переконання не мають згаду-

ватися в урядових установах чи впливати 

на процес ухвалення владою рішень. Твоя 

віра – це твоя особиста справа. Тому релі-

гійні діячі не повинні мати жодного впливу 

на політичну систему.

Приклади такого погляду можна поба-

чити, коли люди виступають проти молитви 

на початку зібрань колегіальних органів 

влади. Інші приклади, коли певні групи ви-

магають розчистити громадський простір 

від релігійної атрибутики або ж вимагають 

заборонити вивчення Біблії у загальноос-

вітніх школах, молитву перед спортивними 

змаганнями та випускними церемоніями.

Ідея про те, що ми повинні викинути 

релігію з публічної сфери, призведе до 

повної секуляризації влади, а згодом і 

всього суспільства. Така ідея прибере з 

уряду будь-яке відчуття підзвітності Богу 

за свої вчинки і загрожує цілковитою 

моральною дезінтеграцією в суспільстві.

Біблія показує кілька прикладів вірних 

віруючих, які чітко вказували  посадовцям, 

як їм керувати. Пророк Даниїл викривав 

вавилонського царя Навуходоносора, най-

сильнішого правителя в світі.

У Новому Заповіті Іван Хреститель 

докорив Ірода Тетрарха (цивільного чи-

новника Римської Імперії) «за Іродіяду, 
дружину брата свого, і за все зло, яке за-
подіяв був Ірод» (Лк. 3:19). Звісно, що докір 

Івана Хрестителя щодо «всіх злих учинків» 

включав все, що він зробив як урядовий 

керівник.

Тому Біблія не підтримує усунення 

релігійного впливу на політику.

Для християн не важко буде розрізнити 

глибоку духовну основу, що криється у цьо-

му погляді. Так як кінцевою метою усунен-

ня релігії з публічної сфери є повна секуля-

ризація влади, а згодом і всього суспільства, 

така ідея прибере з уряду будь-яке відчуття 

підзвітності Богу. Більше того, так як всі 

моральні стандарти в певній мірі заснова-

ні на релігійних переконаннях, цей погляд 

призведе до цілковитої моральної дезінте-

грації в суспільстві. Для християн, які вірять 

в Біблію, не важко буде зрозуміти основну 

духовну силу, яка стоїть за цією ідеєю.

А також це скасовує волю народу, 

свобода релігії змінюється на свободу від 

релігії. Крім того, це обмежує свободу 

релігії та свободу слова.

Всяка влада є злою та демонічною
Згідно з цією позицією всяка урядова 

влада є глибоко інфікованою злом та демо-

нічними силами. Сфера влади – це сфера са-

тани і його сил, тому політичне використан-

ня влади є світським, але Ісус так не вчив.

Віра в те, що всяка урядова влада є 

глибоко інфікованою злом та демонічними 

силами є помилковим перебільшенням, 

яке обмежує компетенцію Бога і спекулює 

Біблійною істиною.

Ті, хто підтримують цю ідею, зазвичай 

також виступають за військовий пацифізм. 

Вони стверджують, що, оскільки Ісус ска-

зав підставити другу щоку (Мт. 5:39), щоб 

вирішити конфлікт навіть поміж націями – 

не потрібно використовувати військову 

силу, але завжди вести переговори, будува-

ти дружбу, діяти, як належить християнам, 

виявляючи любов до інших націй.

Політика – єдиний спосіб побудови 
царства Божого на землі

Самі собою ідеї боротьби з соціальною 

несправедливістю є біблійними, проте 

Рух Соціального Євангелія  зробив дуже 

маленький акцент на потребі кожної 

людини мати особисту віру в Спасителя 

Ісуса Христа.

Хоча християни, які заохочують до 

більшого втручання в політику, повинні 

почути важливе слово застереження: якщо 

ми (тут я також включаю і себе) коли-не-

будь почнемо думати, що тільки хороші 
закони вирішать проблеми нації чи при-

несуть справедливість та правду в сус-

пільство, ми зробимо надзвичайно велику 

помилку. Допоки не відбудеться одночасна 

внутрішня переміна в серцях та розумах 

людей, одні добрі закони принесуть лише 

скупе зовнішнє їх дотримання з мінімаль-

ним рівнем послуху, необхідного для уник-

нення покарання. Хороша влада та хороші 

закони можуть запобігти злочинній пове-

дінці, також вони можуть навчити, що сус-

пільство схвалює, а що ні. Проте, самі собою 

вони не можуть виховати добрих людей. 

Вейн Грудем, 
з книги «Політика згідно Біблії» 

Чотири неправильних погляди християн на політику

Покажи мені сяйво зорі
Покажи мені сяйво зорі,

Що над містом зійшла Віфлеємом,

Щоб нарешті я серцем прозрів

В цьому грішному світі моєму.

Щоб розмерзлась душа, розцвіла

І тягар свій зняла, наче камінь.

Я не хочу щоденного зла,

Закриваю ридання руками.

У молитві Господнє ім’я

Кличу, доки надія не згасла.

Може, я вже насправді – не я,

А – лиш тінь в цьому просторі й часі?

Скільки маю пройти ще доріг,

Щоб себе віднайти і не впасти?

Покажи мені сяйво Зорі,

Без якої – ні долі, ні щастя.

Сергій Рачинець

Новорічний етюд
Ще день один прожито мною,

Ще рік один себе втрача.

Біля годинника постою,

Щоб ніч торкнулася плеча.

Я уявлю велику залу

З якихось давніх прачасів.

Ударять в тишу карнавали,

Де трунок спомини розлив.

І стане солодко та гірко

Під цим склепінням різних фраз.

Немеркнуча життєва зірка

Впаде й воскресне водночас.

І всі затихнуть заметілі,

Та щось під серцем запече.

І вкотре янгол білий-білий

Присяде на моє плече.

Юрій Тітов

Минуле
Якщо в напруженім мовчанні

Його шукаєш десь під небом,

То виникає запитання:

А чи було воно у тебе?

Якби було – його почули б,

Воно ж бо має своє ймення.

Яскраве, доблесне минуле

Крокує завжди з сьогоденням.

Михайло Козубовський

Перший сніг
Ну і сніг! Замітає стежки.

Буде пух в набивні подушки,

Буде сон із небес малюку

(Красне літечко в ньому: ку-ку!).

В мене, люба, на лівій брові

Ходить ніч, як туман по траві,

А на правій – дзвінкі бубенці.

Не збуди, а погрійсь на щоці!

Розколовся ось день, як горіх.

Де ж ті зерна солодких утіх?

Тільки сніг – на пошерхлі вуста.

Завелика на двох самота.

Що ж, давай, перемовчим її –

Защебечуть тоді солов’ї,

Відлетить біле пір’я від нас,

Бо зимі ще не час,

Бо зимі ще не час...

Сергій Рачинець


